
 
 

 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan gigi dan mulut merupakan hal penting untuk kesehatan secara 

umum dan kualitas hidup (WHO, 2012). Kesehatan gigi menjadi hal yang penting  

khususnya bagi perkembangan anak. Permasalahan kebersihan gigi dan mulut 

pada anak harus di tangani agar dapat terhindar dari berbagai macam resiko 

penyakit (Hasyim, 2009).  Karies gigi adalah penyakit jaringan gigi yang 

mengalami kalsifikasi yang ditandai oleh demineralisasi dari bagian anorganik 

dan dekstruksi dari substansi organik dari gigi (Amalia, 2011). Gambaran klinis 

yang muncul yaitu adanya dikolorisasi coklat atau hitam, adanya kavitas, dan 

terasa ada lubang dalam gigi dengan sentuhan lidah bahkan sudah terasa nyeri 

(Amalia, 2011). 

 Karies gigi pada anak berdampak pada hilangnya daya kunyah dan 

terganggunya pencernaan, yang mengakibatkan pertumbuhan kurang maksimal 

(Sinaga, 2013).  Berdasarkan studi pendahuluan 1 Desember 2014 di MI Al-Azhar 

Dukuh Setro Rawasan Surabaya yang didapatkan melalui data sekunder berupa 

wawancara dengan guru kelas, karies gigi menjadi masalah yang paling sering 

terjadi di MI Al-Azhar Dukuh Setro Rawasan Surabaya. Upaya pihak sekolah 

untuk melakukan pencegahan karies gigi dengan memasang beberapa poster 

pendidikan kesehatan gigi dan mulut, namum upaya tersebut masih belum efektif, 

banyak siswa yang belum mengerti cara perawatan kebersihan perorangan secara 

benar. Hasil wawancara pada 20 siswa, didapatkan hasil 75% siswa memiliki 

pengetahuan kurang tentang cara menggosok gigi dengan benar dan 60% gosok 
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gigi satu kali sehari yakni pada pagi hari. Perawat sebagai educator dapat 

memberikan pendidikan kesehatan tentang perilaku pencegahan karies gigi 

dengan metode pendidikan kesehatan yang sesuai dengan tumbuh kembang anak, 

salah satunya dengan permainan BRIPDENT (Bridge Puzzle Dental). BRIPDENT 

merupakan hasil dari pemikiran kreatif dari perawat sebagai inovasi yang 

menggabungkan dua permainan yakni puzzle dan bridge  (kartu) dengan 

memasukkan gambar dan materi pencegahan karies gigi pada setiap puzzle dan 

kartu. Namun pengaruh permainan  BRIPDENT terhadap perilaku pencegahan 

karies gigi pada anak usia sekolah belum dapat dijelaskan. 

Karies gigi secara historis telah dianggap komponen paling penting dari 

beban penyakit mulut global. Fasilitas kesehatan dan penyuluhan pendidikan 

kesehatan sudah dilakukan, namun perilaku mengenai menjaga kesehatan gigi dan 

mulut masih rendah (Sinaga, 2013). Menurut data survei World Health 

Organization tercatat bahwa diseluruh dunia 60-90% anak mengalami karies gigi. 

Di Indonesia prevalensi nasional masalah gigi dan mulut adalah 25,9 persen, 

sebanyak 14 provinsi mempunyai prevalensi masalah gigi dan mulut di atas angka 

nasional (Riskesdas, 2013). Sedangkan Departemen Kesehatan tahun 2009, 

sebanyak 89% anak Indonesia di bawah 12 tahun menderita penyakit gigi dan 

mulut. Di Kelurahan Kenjeran Surabaya 66% anak mengalami karies gigi, dimana 

yang tertinggi pada kelompok usia 7 tahun yakni 27% dan 8 tahun yakni 33%  

(Qomarul at al, 2014). Studi awal melalui observasi dan wawancara langsung 

pada 112 siswa MI Al-Azhar Dukuh Setro Rawasan Surabaya kelas 1 sampai 

kelas 6 didapatkan 52% siswa sedang mengalami karies gigi dan 15% pernah 

mendapatkan perawatan gigi.   
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Angka karies gigi semakin meningkat dipengaruhi oleh salah satunya 

adalah faktor perilaku (Sinaga, 2013). Sebagian besar anak tidak menyadari 

pentingnya merawat kesehatan mulut dan gigi. Sementara itu faktor eksternal 

yang mempengaruhi karies gigi adalah, umur, jenis kelamin, pendidikan, sosial 

ekonomi, lingkungan sikap dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan gigi 

(Marjianto, 2012). Menurut Novianti (2010) buruknya kesehatan gigi pada anak 

dapat di lihat dari tingginya persentase anak yang menyakini penyakit gigi tidak 

berbahaya (59%), dan perawatan gigi menimbulkan rasa sakit (31,94%). 

Keyakinan ini akan berpengaruh buruk pada tindakan anak dalam pemeliharaan 

dan pencegahan gigi. Begitu halnya dengan kebiasaan gosok gigi, presentase anak 

yang gosok gigi pada waktu yang tepat (sudah makan) sangat rendah 27,50% 

(Tampubolon, 2006). Ketidaktahuan anak akan pentingnya merawat kesehatan 

mulut dan gigi menyebabkan penyakit karies. Karies gigi dapat mengganggu 

produktivitas anak karena pengaruh rasa sakit yang dirasakan. Karies gigi 

merupakan salah satu sumber infeksi yang dapat mengakibatkan beberapa 

penyakit sistemik  seperti ginggivitis (Asse, 2010). Selain itu apabila sudah terjadi 

karies yang tidak mendapatkan perawatan dan tidak dicabut menyebabkan gusi 

bengkak, terdapat nanah dan plak-plak (Marjianto, 2012). 

Pendidikan kesehatan sebagai pendekatan terhadap faktor perilaku 

kesehatan, maka kegiatannya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku tersebut (Notoatmodjo, 2012). Dengan mengingkatkan pengetahuan, 

sikap dan tindakan kebersihan siswa diharapkan dapat mengurangi dan mencegah 

terjadinya karies gigi pada anak usia sekolah. Hal tersebut sesuai dengan teori 

Precede-Proceed yang dikemukakan Green (1991), yang dalam teorinya 
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mengungkapkan bahwa kejadian penyakit pada individu atau kelompok 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor predisposing, enabling, dan 

reinforcing. Faktor-faktor tersebut dapat dimanipulasi dengan cara memberikan 

health education atau pendidikan kesehatan. Upaya pendidikan kesehatan tersebut 

dapat memberikan efek peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan yang 

signifikan pada anak usia sekolah apabila metode pembelajaran yang digunakan 

sesuai dan efektif.  

Pendidikan kesehatan pada anak akan dapat lebih dicerna oleh peserta 

dengan bantuan media permainan yang edukatif dan menarik (Notoatmodjo, 

2012). Anak usia sekolah merupakan masa dimana anak-anak terlibat dengan dua 

dunia yaitu dunia bermain dan belajar. Salah satu permainan edukatif dan menarik 

yang dapat diikuti oleh anak usia sekolah diantaranya adalah permainan gambar 

(Adeka, 2011). Jenis permainan gambar yang diambil peneliti dalam hal ini adalah 

puzzle dan bridge. Metode permainan puzzle adalah metode mencatat dan 

menyimpulkan fakta, konsep dan contoh materi pembelajaran yang dituangkan 

dalam organiasi konsep yang melibatkan imajinasi menggunakan kepingan atau 

puzzle (Sismiasih, 2013). Permainan  puzzle merupakan bentuk permainan yang 

menantang daya kreatifitas dan ingatan siswa lebih mendalam dikarenakan 

munculnya motivasi untuk senantiasa mencoba memecahkan masalah (Sari, 

2014). Sedangkan bridge lebih  dikenal dengan kartu remi, adalah sekumpulan 

kartu seukuran tangan yang digunakan untuk permainan kartu (Walker, 2011). 

Kartu ini sering juga digunakan untuk hal-hal lain, seperti sulap, permainan 

papan, dan pembuatan rumah kartu. Kelebihan dari bridge yaitu mudah dibawa 

karena ukuran yang kecil, praktis dan dilihat dari cara pembuatan dan 
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penggunaanya, gampang diingat, dan menyenangkan karena penggunaan bisa 

melalui permainan (Susilana & Riana, 2009). Penggabungan dua permainan yakni  

permainan bridge dan puzzle peneliti berinama BRIPDENT. Permainan 

BRIPDENT ini sesuai dengan usia tumbuh kembang anak usia sekolah khususnya 

anak usia 10-11 tahun dikarenakan pada usia ini anak dapat diberi stimulus untuk 

mengembangkan perasaan, pikiran, dan sikapnya. Melalui gambar pada puzzle 

dan bridge para siswa akan dapat saling berdiskusi dan bertukar informasi sesuai 

dengan pesan kesehatan yang terdapat pada kartu yang telah dibuka, apa yang 

telah dipelajari diharapkan siswa memiliki perilaku pencegahan karies gigi yang 

dapat diterapkan dalam tindakannya sehari-hari.  

Metode pendidikan kesehatan melalui media permainan diharapkan dapat 

mencegah terjadnya karies gigi pada anak usia sekolah. Permainan BRIPDENT 

merupakan salah satu bentuk strategi pembelajaran yang efektif melalui 

pendekatan, aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswa. Konsep ini 

merujuk pada konsep “Bermain Sambil Belajar”. Sifat bridge dan puzzle dasar 

yang dimainkan oleh 2-5 orang, akan mengajarkan siswa untuk bersosialisai 

dengan teman dan fairplay (Aroya, 2013). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh permainan BRIPDENT terhadap perilaku 

pencegahan karies gigi pada anak usia sekolah di MI Al-Azhar Dukuh Setro 

Rawasan Surabaya.  
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1.2 Identifikasi Masalah 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Identifikasi masalah pengaruh permainan Bridge Puzzle  Dental 
(BRIPDENT) terhadap perilaku pencegahan karies gigi pada anak 
usia sekolah di MI Al-Azhar Dukuh Setro Rawasan Surabaya. 

Keterangan :  

Faktor yang mempengaruhi perilaku kebersihan gigi dan mulut pada anak 

antara lain keluarga, lingkungan, persepsi seseorang terhadap kesehatan, status 

sosial ekonomi dan pendidikan tentang kesehatan (Riden, 2008). Faktor-faktor 

tersebut menyebabkan kesadaran akan pentingnya kebersihan gigi dan mulut pada 

anak minimal sehingga berpengaruh terhadap perilaku kebersihan gigi dan mulut 

(menggosok gigi secara teratur)  anak menjadi buruk. Perilaku kebersihan gigi dan 

mulut yang buruk menimbulkan penyakit antara lain karies gigi, sariawan dan 

lain-lain. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku kebersihan gigi dan mulut yang 

buruk dapat menghilangkan kemampuan daya kunyah dan mengganggu sistem 

pencernaan sehingga mengganggu tumbuh kembang anak. Oleh karena itu 

pentingnya perilaku dalam mempengaruhi status kesehatan gigi, maka perilaku 

Faktor yang mempengaruhi 
perilaku kebersihan gigi dan 
mulut pada anak:  

- Keluarga      
- Lingkungan  
- Sosial ekonomi 
- Persepsi seseorang terhadap 

kesehatan  

 

Enam puluh persen siswa memiliki perilaku 
kebersihan gigi dan mulut (menggosok gigi 

hanya satu kali sehari) 
-  

- 

Tumbuh kembang anak terganggu 
- 

Kesadaran kebersihan gigi dan mulut 
minimal 

- Pendidikan kesehatan 
tentang kesehatan gigi dan 
mulut 

 

Hilangnya daya kunyah dan terganggunya 
pencernaan 

 

Lima puluh dua persen siswa MI Al-Azhar 
mengalami karies gigi  
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dapat mempengaruhi baik buruknya kebersihan gigi dan mulut termasuk 

mempengaruhi skor karies dan penyakit periodontal (Wahyu, at al, 2013). 

1.3 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh permainan Bridge Puzzle  Dental (BRIPDENT)  

terhadap pengetahuan, sikap, dan tindakan anak usia sekolah dalam perilaku 

pencegahan karies gigi di MI Al-Azhar Dukuh Setro Rawasan Surabaya? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis pengaruh permainan Bridge Puzzle  Dental (BRIPDENT)  

terhadap perilaku pencegahan karies gigi pada anak usia sekolah di MI Al-Azhar 

Dukuh Setro Rawasan Surabaya. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1) Menganalisis pengaruh pemberian pendidikan kesehatan dengan 

permainan Bridge Puzzle  Dental (BRIPDENT)  terhadap pengetahuan 

anak usia sekolah dalam perilaku pencegahan karies gigi. 

2) Menganalisis pengaruh pemberian pendidikan kesehatan dengan 

permainan Bridge Puzzle  Dental (BRIPDENT)  terhadap sikap anak 

usia sekolah dalam perilaku  pencegahan karies gigi. 

3) Menganalisis pengaruh pemberian pendidikan kesehatan dengan 

permainan Bridge Puzzle  Dental (BRIPDENT)  terhadap tindakan  

anak usia sekolah dalam perilaku pencegahan karies gigi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Sebagai landasan pengembangan Ilmu Keperawatan Anak sebagai salah 

satu metode aplikasi pengembangan ilmu keperawatan anak dalam aspek 

intervensi keperawatan pada anak dalam program pencegahan karies gigi pada 

anak usia sekolah  dengan pendekatan teori Precede-Proceed. 

1.5.2 Manfaat praktis 

1) Menciptakan alternatif metode promosi kesehatan yang dapat 

digunakan tenaga kesehatan dalam peningkatan derajat kesehatan anak 

usia sekolah. 

2) Memberikan gambaran pada sekolah mengenai pentingnya promosi 

kesehatan terhadap perilaku pencegahan penyakit karies gigi. 

3) Meningkatkan pengetahuan dan kemandirian anak usia sekolah dalam 

perilaku pencegahan karies gigi. 

4) Memberi masukan bagi orang tua dalam meningkatkan kebersihan gigi 

dan mulut pada anak, sehingga dapat bekerjasama dan berperan dalam 

mewujudkan kondisi yang mendukung dalam tumbuh kembang anak. 
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